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Rapportage experiment Tolkenpool Smallingerland 

Inleiding 

De opdracht die M.O.S. van de gemeente heeft is het inregelen van een tolkenpool met 10 vrijwillige 

tolken en het aanstellen van een coördinator voor de tolkenpool. De coördinator moet iemand zijn 

met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij leveren Vluchtelingenwerk en het COA (AZC) beide 5 

vrijwillige tolken en organiseert Vluchtelingenwerk de training voor de tolken. 

Het betreft een experiment voor de duur van een half jaar. De tolken en de coördinator worden in 

oktober getraind en op 1 november wordt de Tolkenpool in gebruik genomen. Het experiment loopt 

tot 1 april 2019 

Wat is de Tolkenpool: 

De Tolkenpool bestaat uit een aantal vrijwilligers die “huis-, tuin en keukengesprekken” willen tolken 

naar Nederlands of Engels. Dat betekent dat ze vertalen wat er gezegd wordt, maar dat ze ook oog 

hebben voor non-verbale communicatie en cultuurafhankelijke signalen. Het doel van de tolk is dat 

de beide partijen elkaar begrijpen. 

De vrijwilligers hebben een training gehad van Vluchtelingenwerk omtrent (interculturele) 

communicatie en gespreksvaardigheden, cultuurverschillen en non-verbale cultuurafhankelijke 

signalen, zodat ze de gesprekken zo goed mogelijk kunnen interpreteren en tolken.  

De vrijwilligers worden begeleid door een coördinator van M.O.S. die, naast de begeleiding, alle 

aanvragen behandeld en de administratie bij houdt.  

Wie kan gebruik maken van de Tolkenpool? 

Elke burger of organisatie uit Smallingerland kan een aanvraag doen voor een tolk.  

Omdat het gaat om een experiment, hebben we niet op voorhand vastgelegd welke organisaties wel 

of geen gebruik mogen maken van de Tolkenpool. De coördinator brengt tussen 1 november en 1 

april in kaart welke (type) organisaties hoe vaak een aanvraag doen en hoeveel aanvragen er gedaan 

worden. 

Hoe werkt het? 

Een burger of organisatie neemt telefonisch contact op met de M.O.S. om een tolk aan te vragen. Dit 

kan door te bellen met 0512-515598. De medewerker aan de telefoon noteert de (aan)vraag en de 

NAW-gegevens op het aanmeldingsformulier en informeert aanvullend welke taal er gesproken 

wordt en of dit vertaald moet worden naar het Nederlands of dat het ook Engels mag zijn. Daarnaast 

vraagt de medewerker wanneer het gesprek plaats vindt, om eventueel aan verwachtingmanage-

ment te doen. Dezelfde of de volgende werkdag hoort de (aan)vrager van de coördinator of er een 

tolk beschikbaar is op het gewenste moment. 

Ten behoeve van de evaluatie verzamelde M.O.S. de ervaringen met het volgende: 

- Hoe vaak wordt er een aanvraag gedaan 

- Op welke termijn moeten de aanvragen gedaan worden (hoeveel dagen van te voren) 

- Wie of welke organisaties vragen om een vrijwillige tolk 

- Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om naar het Engels te tolken 

- Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om naar het Nederlands te tolken 

- Welke talen worden het meest aangevraagd (Tygrinia, Arabisch, Farsi, Koerdisch, Armeens of 

Frans) 

- Wat is (over het algemeen) het onderwerp waaromtrent vertolkt wordt, bij welk type 

gesprekken is een vrijwillige tolk gewenst 

- Wat vinden aanvragende partijen van de diensten van de tolkenpool 

o In welke mate zijn ze tevreden 

o Kwamen verwachtingen overeen met de realiteit 

o Zijn er suggesties ter verbetering 
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o Hoe hebben ze de tolkenpool gevonden 

- Welke knelpunten komen we tegen in de uitvoering of de samenwerking 

Daarnaast heeft M.O.S. in de werkstroom gekeken naar: 

- Hoe kan de 2 uur van de coördinator benut worden en is dit voldoende of te veel 

- Wat moet er geregeld/afgesproken worden omtrent bereikbaarheid van de tolken 

- Hoe kan de onkostenvergoeding geregeld worden 

- Hoe kunnen aanvragen gedaan en behandeld worden 

- Hoe brengen we de informatie in kaart 

- Hoe doen we onderzoek bij aanvragende partijen 

- Hoe organiseren we het aanvragen van een V.O.G. bij burgers die nog geen verblijfsstatus 

hebben 

1. Aantal aanvragen 

 

Tussen 1 november 2018 en 15 maart 2019 zijn er in totaal 62 aanvragen geweest. Er waren 17 

aanvragen in november en december 2018 en 45 aanvragen in januari, februari en de helft van maart 

2019. In bijlage 1 staat een (geanonimiseerd) overzicht van de aanvragen. 

Het is 5x voorgekomen dat er op het gewenste moment geen tolk beschikbaar was die de gewenste 

taal kon spreken. In 4 van deze 5 gevallen, werd er gevraagd om een tolk die Tigrinya spreekt. 

Doordat er op het moment slechts 1 tolk is die deze taal beheerst, is het lastig om aan alle vragen 

voor Tigrinya te voldoen. 

Verder is het 4x voorgenomen dat de aanvragende partij of degene met wie het gesprek gevoerd zou 

worden, afzag van de inzet van een tolk. Er is 1x een reden opgegeven, het bleek te gaan om een 

bekende. 

2. Op welke termijn worden aanvragen gedaan? 

 

In het persbericht hebben we gevraagd om er rekening mee te houden dat de aanvrager dezelfde of 

de volgende dag terug hoort of er een tolk beschikbaar is. We adviseren aanvragers daarom om 

tenminste 2 dagen van te voren een aanvraag te doen. De ervaring is dat er ruim van te voren (2-7 

dagen) een aanvraag gedaan wordt. Hierdoor lukt het om tijdig aan de aanvrager te laten weten of 

het lukt om een tolk te sturen en wie ze mogen verwachten. 

3. Wie of welke organisaties vragen om een vrijwillige tolk? 

 

De volgende organisaties hebben gebruikt gemaakt van de Tolkenpool: verschillende scholen, het 

gebiedsteam, het vluchtelingenwerk, M.O.S., het SUS, Stichting Leergeld, het Sportbedrijf, OINK en 

Buurtbemiddeling Smallingerland. 

 

Het aantal aanvragen is als volgt te verdelen onder deze organisaties: 

Vluchtelingenwerk 26x, Gebiedsteam 6x, School 14x, Zorg of hulpverleningsorganisatie 1x,  

Overig 14x, onder andere M.O.S. (8x) 

4. Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om naar het Engels of het Nederlands 

te tolken? 

Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid om naar het Engels te tolken. Veruit de 

meeste aanvragen betreffen een tolk die naast de gevraagde taal het Nederlands beheerst. Dat 

betekent ook dat de tolken die in het AZC wonen niet vaak aan de beurt komen om te tolken. In het 

afgelopen half jaar is dit slechts 4x voorgekomen. 

  



Rapportage Experiment Tolkenpool 18 maart 2019 Fanneke Sybesma 

5. Welke talen worden het meest aangevraagd? 

In driekwart van de aanvragen wordt er gevraagd om een tolk die Arabisch spreekt. De talen die 

worden aangevraagd zijn als volgt te verdelen: 

Arabisch 38x, Tygrinia 11x, Eritrees (= Tigrinya) 3x, Irakees 2x, Armeens 1x, Pashtu 1x enFarsi 1x 

Verder hebben we de vraag gehad of we een Chinees sprekende tolk hadden. Omdat dit niet het 

geval is, is hier geen aanvraag voor ingediend. 

6. bij welk type gesprekken is een vrijwillige tolk gewenst? 

Bij 30 van de aanvragen was er sprake van dat de tolk mee gaat naar een organisatie. Bij 15 van de 

aanvragen was er sprake van een gesprek op school omtrent de kinderen. Er was 11x sprake van een 

andere reden, waaronder Buurtbemiddeling, informatie van het SUS, een bezoek aan de huisarts en 

een ziekenhuisbezoek. Er is 1x keer een verzoek ingediend i.v.m. het invullen van formulieren. 

7. Wat vinden aanvragende partijen van de Tolkenpool? 

Met alle aanvragers in 2018 en een deel van de aanvragers in 2019 is telefonisch contact gezocht. Er 

is gekozen voor een deel van de aanvragers in 2019, omdat het meer aanvragen betrof 

(arbeidsintensief) en omdat het voor een deel om dezelfde organisatie ging.  

In de telefonische gesprekken is onderzocht in hoeverre de aanvragers tevreden waren met de dienst 

en of er nog suggesties ter verbetering waren.  

In bijlage 2 staat een uitgebreide uitwerking van de telefonische interviews. Hieruit komt het 

volgende naar voren: 

• Alle aanvragers zijn tevreden over de inzet van de tolken.  

• Het wordt gewaardeerd dat bij meerdere gesprekken met dezelfde persoon ook 

dezelfde tolk aanwezig kan zijn.  

• Aanvragers hebben de indruk dat er meer informatie overkomt. 

• Aanvragers begrijpen beter hoe culturele aspecten invloed hebben (bijv. altijd ja 

zeggen) door uitleg van de tolk. 

• Er waren een aantal vragen en suggesties ter verbetering: 

o Is het nodig de adresgegevens aan de coördinator te verstrekken, kan de 

tolk hiervoor niet rechtstreeks contact met de aanvrager zoeken? 

o Het kwam 1x voor dat de tolk ziek was en niet had afgezegd. Graag 

praktische afspraken maken, zodat de tolk dit eerder laat weten. 

o Is het voor M.O.S. medewerkers nodig om via de balie een aanvraag te 

doen i.p.v. rechtstreeks bij de coördinator? 

o Meer mensen zouden moeten weten van het bestaand van de 

tolkenpool. 

8. Welke knelpunten komen we tegen in de uitvoering of samenwerking? 

Er is snel verloop in de tolken die op het AZC verblijven.  

Omdat we de tolkenpool graag gevuld willen houden, kijkt de medewerker van het AZC wie er 

geschikt kan zijn om (ongetraind) als tolk aan de slag te gaan. Hiervoor is een profiel opgesteld aan 

de hand waarvan de medewerker in kan schatten wie er al dan niet geschikt is als tolk en om met de 

betreffende persoon in gesprek te gaan of deze de gevraagde vaardigheden bij zichzelf ziet en de 

werkzaamheden ziet zitten. Zie bijlage 3 voor het ontwikkelde profiel. 
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Onkostenvergoeding voor tolken die geen bankrekening hebben 

Het realiseren van de onkostenvergoeding voor tolken die op het AZC verblijven was even lastig 

i.v.m. het ontbreken van een bankrekening waarop M.O.S. de onkostenvergoeding kan storten. Er is 

voor gekozen om tegoedbonnen (van de Jumbo en de AH) beschikbaar te stellen voor de tolken op 

het AZC. Hier is nog geen gebruik van gemaakt. Er is 1 keer contant een vrijwilligersvergoeding 

uitgekeerd, omdat deze oplossing er nog niet was. Verder was 1 tolk al verder getrokken, voordat 

deze de bonnen kon krijgen.  

Het vraagt dus aandacht om dit zo snel mogelijk te realiseren, om te voorkomen dat deze tolken door 

een verhuizing hun onkostenvergoeding mislopen. 

Het is voor sommige tolken niet mogelijk om een VOG aan te vragen 

Sommige tolken zijn te kort in Nederland om een VOG aan te kunnen vragen. Als het wel lukt om een 

VOG aan te vragen dan is deze VOG alleen voor de periode die ze in Nederland zijn. Het is dan de 

vraag in hoeverre het helpt om voor deze (vaak) korte periode een VOG aan te vragen. Er is er 

daarom voor gekozen om geen VOG aan te vragen voor de tolken voor de duur van het experiment. 

Het kost veel tijd om de onkostenvergoeding te realiseren 

Het uitbetalen van een onkostenvergoeding per gesprek vraagt onevenredig veel tijd en handelingen. 

We hebben er daarom voor gekozen om de onkostenvergoeding maandelijks uit te keren. De 

coördinator geeft het aantal gesprekken en het bedrag door aan de financiële afdeling en dit wordt 

vervolgens uitgekeerd.  

18 maart 2019, 

Fanneke Sybesma  
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Bijlage 1: 

Casus ID Datum Welke taal Aard vh gesprek Via 

2018-001 1-11-2018 Arabisch Kinderen school School 

2018-002 1-11-2018 Vluchtelingenwerk 

2018-003 5-11-2018 Kennismaken in de buurt Overig, zie notities 

2018-004 8-11-2018 Overig, zie notities 

2018-005 8-11-2018 Arabisch Kinderen school School 

2018-006 13-11-2018 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2018-007 14-11-2018 Arabisch Mee naar een organisatie Overig, zie notities 

2018-008 15-11-2018 Tygrinia Vluchtelingenwerk 

2018-010 21-11-2018 Arabisch Kinderen school School 

2018-011 28-11-2018 Tygrinia Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2018-012 3-12-2018 Arabisch Mee naar een organisatie Gebiedsteam 

2018-013 18-12-2018 Arabisch mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2018-014 11-12-2018 Tygrinia Overig, zie notities Overig, zie notities 

2018-015 12-12-2018 Arabisch Kinderen school School 

2018-016 17-12-2018 Arabisch Mee naar een organisatie Gebiedsteam 

2018-017 18-12-2018 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-001 7-1-2019 Dari Kinderen school School 

2019-002 8-1-2019 Arabisch Mee naar een organisatie vluchtelingenwerk 

2019-003 8-1-2019 Arabisch Vluchtelingenwerk 

2019-004 9-1-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-005 10-1-2019 Arabsch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-006 14-1-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-007 16-1-2019 Eritrees Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-008 16-1-2019 Arabisch Overig, zie notities Vluchtelingenwerk 

2019-009 16-1-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-010 17-1-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-011 17-1-2019 Arabisch Kinderen school School 

2019-012 17-1-2019 Arabisch Kinderen school School 

2019-013 22-1-2019 Eritrees Overig, zie notities Overig, zie notities 

2019-014 23-1-2019 Arabisch Overig, zie notities Overig, zie notities 

2019-015 23-1-2019 Arabisch Overig, zie notities Overig, zie notities 

2019-016 23-1-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-017 22-1-2019 Arabisch Kinderen school School 

2019-018 28-1-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Gebiedsteam 

2019-019 29-1-2019 Tygrinia Overig, zie notities Vluchtelingenwerk 

2019-020 29-1-2019 Farsi Overig, zie notities Vluchtelingenwerk 

2019-021 29-1-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-022 29-1-2019 Tygrinia Mee naar een organisatie Overig, zie notities 

2019-023 29-1-2019 Arabisch Kinderen school School 

2019-024 30-1-2019 Arabisch Kinderen school School 

2019-025 30-1-2019 Arabisch Kinderen school School 

2019-026 30-1-2019 Arabisch Overig, zie notities Vluchtelingenwerk 
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Casus ID Datum Welke taal Aard vh gesprek Via 

2019-027 30-1-2019 Tygrinia Kinderen school School 

2019-028 12-2-2019 Tygrinia Kinderen school School 

2019-029 13-2-2019 Tygrinia Mee naar een organisatie Overig, zie notities 

2019-030 14-2-2019 Tygrinia Overig, zie notities Overig, zie notities 

2019-031 14-2-2019 Pashtu Kinderen school School 

2019-032 20-2-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-033 21-2-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Gebiedsteam 

2019-034 26-2-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Overig, zie notities 

2019-035 27-2-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-036 27-2-2019 Tygrinia Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-037 4-3-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Overig, zie notities 

2019-038 4-3-2019 Armeens Mee naar een organisatie 

Zorg- of 

hulpverleningsorganisatie 

2019-039 4-3-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-040 5-3-2019 Irakees Mee naar een organisatie Gebiedsteam 

2019-041 6-3-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-042 11-3-2019 Irakees Kinderen school Gebiedsteam 

2019-043 13-3-2019 Arabisch Mee naar een organisatie Vluchtelingenwerk 

2019-044 13-3-2019 Eritrees Invullen formulieren Overig, zie notities 

2019-045 14-3-2019 Tygrinia Overig, zie notities Overig, zie notities 
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Bijlage 2: 

Gebruikerservaringen Tolkenpool: 

Medewerker Sportbedijf 

Wilde graag een tolk bij een informatiebijeenkomst van het Sportbedrijf op het AZC. Was tevreden 

over de inzet van de tolk. 

Medewerker of vrijwilliger Vluchtelingenwerk 

Wilde graag een tolk bij een gesprek met een gezin. Is goed bevallen. De tolk deed het prima. 

Uiteindelijk ging het om meerdere gesprekken met 1 gezin, dan is het fijn dat dezelfde tolk opnieuw 

kan, omdat het gezin dan niet “steeds” een vreemde aan tafel heeft. 

Het is prettig dat er snel een terugkoppeling is of iemand bij het gesprek aanwezig kan zijn. Laatst 

was er verwarring ontstaan over een aanvraag, toen belde ze even met de coördinator en was het 

snel uit de lucht. Heeft zo geen suggesties ter verbetering, maar denkt er nog even over na. Mocht ze 

suggesties hebben, dan zoekt ze even contact. 

Medewerker Gebiedsteam Smallingerland 

Wilde graag een tolk bij een gesprek wat hij voerde als gebiedsteammedewerker. Is erg enthousiast 

over de tolkenpool en de betreffende tolk die geholpen heeft. In het gesprek bleek het toch best om 

een complexe situatie te gaan. Hij twijfelde daarbij even of het misschien te complex zou kunnen zijn 

voor de tolk, omdat het uitgangspunt “Huis-, tuin en keukengesprekken” is. De betreffende tolk 

verblikte of verbloosde niet. De tolk was empathisch in het gesprek, door een arm om iemand heen 

te slaan, maar ook zakelijk m.b.t de vertaling van de informatie, daarnaast begreep ze heel goed de 

context en complexiteit. 

Het heeft volgens de medewerker een grote meerwaarde dat iemand fysiek aanwezig is bij het 

gesprek (maakten gebruik van telefonische tolken), i.v.m. het interpreteren van de non-verbale 

communicatie. 

Omdat het om een doorlopende casus gaat, heeft de medewerker gevraagd of de betreffende tolk 

vaker aan wil schuiven. Die wil dat wel, hij heeft hierover contact gezocht met de coördinator of dit 

een mogelijkheid is en hij was blij dat dit kon. 

Hij laat me weten dat ik mag overbrengen dat hij graag wil dat de gemeente deze voorziening in 

stand houdt. Verder geen suggesties ter verbetering. 

Medewerker of vrijwilliger Vluchtelingenwerk 

Wilde graag een tolk bij een gesprek met de gemeente. Was tevreden over de inzet van de tolk bij 

het gesprek. Bevalt heel goed dat er gebruik gemaakt kan worden van de tolkenpool. Het is prettig 

geregeld dat je een aanvraag kan doen en altijd even een terugkoppeling krijgt of het gelukt is, dat 

verloopt prima. Verder geen suggesties ter verbetering. 
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Medewerker De Kameleon (school) 

Wilde graag een tolk bij een 10-minutengesprek met ouders. Is heel positief over de inzet van de tolk. 

Betreffende ouders spreken zelf wel wat Nederlands, maar lijken niet alles te begrijpen. Nu er 

vertaald is in de moedertaal, komt er toch meer informatie over is haar indruk. Binnenkort is het 

vervolggesprek met de ouders. Het is prettig dat de betreffende tolk dan nog een keer kan voor het 

vervolggesprek. Prettig voor de school, omdat ze dan weten wie er komt en de kwaliteit van de 

vertaling goed is, maar vooral voor de ouders, omdat er dan niet iemand anders bij het gesprek zit 

waarvan de strekking best vertrouwelijk is. 

Ze heeft nu twee keer een aanvraag gedaan en hoorde eigenlijk binnen een half uur of er een tolk bij 

het gesprek aanwezig kon zijn. Fijn dat het zo snel geregeld is en dat er een terugkoppeling is. 

Heeft geen suggesties ter verbetering, misschien in de toekomst. 

Medewerker M.O.S. 

Heeft goede ervaringen met de Tolkenpool. Is een fijne praktische dienstverlening. Ze begeleid een 

burger en heeft meerdere gesprekken gevoerd met dezelfde tolk erbij. Fijn dat dat kan, omdat 

gesprekken behoorlijk persoonlijk zijn en dan is het niet prettig dat er “steeds” iemand anders bij zit. 

Ze heeft met de coördinator en de tolk afgesproken dat ze rechtstreeks contact op mag nemen met 

de tolk. 

Ze heeft een suggestie ter verbetering. Het is 1 keer voorgekomen dat de tolk ziek was. Deze heeft 

toen niet tijdig laten weten dat hij niet kon komen. De medewerker en de betreffende burger zaten 

te wachten. Het zou fijn zijn dat hier praktische afspraken over worden gemaakt en dat de tolk het 

eerder laat weten. Dan kan de medewerker de betreffende burger waarschuwen en de afspraak 

verzetten. 

 

Medewerker OINK 

Een vrijwilliger van het vluchtelingenwerk had contact gezocht met de medewerker van OINK i.v.m. 

het aanvragen en invullen van formulieren voor het peuterwerk. 

Het was heel fijn dat hier een tolk bij aanwezig was. Termen als VVE, het consultatiebureau, subsidie 

en peuterwerk, laten zich niet zomaar 1 op 1 vertalen. Het was fijn dat de tolk hier meer over kon 

uitleggen. Het viel de medewerker op dat de tolk, toen de papieren getekend moesten worden, 

alleen uitlegde waar er getekend moest worden. Ze heeft de tolk toen gevraagd om duidelijk uit te 

leggen waar de ouders voor tekenen, zodat ze weten waar ze akkoord mee gaan. Dit heeft de tolk 

toen ook gedaan. 

Het viel haar op dat de ouders vooraf niet zo te spreken waren over wie er zou komen tolken, omdat 

deze tolk volgens hen niet zo goed was. In het gesprek ging het verder goed en achteraf waren de 

ouders er toch over te spreken. 

De aanvraag ging vlot, het was fijn dat het zo snel opgepakt werd. Het viel haar op dat ze de 

adresgegevens van de ouders moest geven aan de coördinator. Zij had verwacht dat de tolk zelf 

contact op zou nemen en dat ze dan het adres zou verstrekken, zodat het adres van de ouders niet 

op verschillende plekken bekend is. Mogelijk is dit een punt om over na te denken. 
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Medewerker ROEF-team M.O.S. 

Heeft een aanvraag gedaan bij de balie van M.O.S. voor een tolk. De vraag werd vlot opgepakt. Het 

echtpaar met wie ze het gesprek zou voeren, zag af van een tolk toen ze hoorden wie er zou komen. 

Dit bleek een bekende van hen te zijn. 

De medewerker had telefonisch met de vrouw gesproken, die minder Nederlands beheerst, en op 

basis daarvan besloten dat een tolk handig zou zijn. Achteraf bleek een tolk niet nodig zijn, omdat de 

man prima Nederlands sprak. 

Ze is te spreken over de snelle reactie op de aanvraag en het contact met de coördinator. Ze noemt 

het een positieve ervaring. Ze vraagt zich wel af of het nodig is dat medewerkers binnen M.O.S. een 

aanvraag via de balie moeten doen i.p.v. dat ze gewoon rechtstreeks contact opnemen met de 

coördinator. Nu lijkt het een onnodige extra handeling. 

Medewerker of vrijwilliger Vluchtelingenwerk 

Is erg enthousiast over de Tolkenpool. Zij vond het geweldig en haar feedback is dat meer mensen 

zouden moeten weten over de Tolkenpool.  

Het was makkelijk om een tolk te regelen, dat proces verliep vlot en soepel. De tolk was heel aardig 

en sympathiek en heeft het gesprek goed getolkt. Alleen de PR is een punt van aandacht. 

Medewerker M.O.S. en gebiedsteam 

Heeft een aanvraag gedaan, maar het gesprek staat volgende week gepland. De aanvraag ging 

verrassend snel. De medewerker had voor de zekerheid wat “wachttijd” ingecalculeerd, maar dat 

bleek achteraf niet nodig en ze had het gesprek wel een week eerder kunnen plannen. 

Mocht ze feedback hebben n.a.v. het gesprek, dan komt ze er nog even op terug.  
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Bijlage 3: 

Profiel vrijwillige tolken: 

Wanneer je iemand in je netwerk tegen komt die mogelijk kan gaan tolken, is het handig om te kijken 

of deze persoon over onderstaande vaardigheden beschikt en of de manier van werken bij hem past. 

Van een tolk worden de volgende vaardigheden verwacht: 

• Communicatief sterk zijn; 

Je moet vooral sterk zijn in mondelinge communicatie.  

• Goed luisteren; 

Als je een gesprek goed wilt vertalen, moet je goed kunnen luisteren.  

• Stressbestendig zijn; 

Je moet snel kunnen vertalen. Je hebt niet veel tijd om na te denken. Jij bent 

verantwoordelijk voor de exacte vertaling van een gesprek. Hierbij is interpretatie van groot 

belang. Als je ergens niet zeker van bent of bang bent dat je het niet goed begrijpt, moet je 

de spreker vragen het nogmaals uit te leggen.  

• Accuraat; 

Je moet snel en foutloos kunnen vertalen. Als je iets verkeerd vertaald, kan dat vervelende 

gevolgen hebben in het gesprek. 

• Zelfstandigheid; 

Je werkt vaak alleen, daarom is zelfstandig kunnen werken van groot belang.  

• Klantgerichtheid;  

Je probeert de gesprekspartners op hun gemak te stellen.  

• Taalkennis; 

Natuurlijk moet een tolk over taalkennis beschikken. Een tolk moet zowel zijn/haar 

moedertaal spreken als andere talen.  

 

Als iemand als vrijwillige tolk aan de slag gaat, kan hij in verschillende soorten gesprekken terecht 

komen. Bespreek van te voren of deze manier van werken past bij de persoon die je voor ogen hebt. 

Uitgangspunten voor het werken als vrijwillige tolk zijn: 

1. Onpartijdigheid 

Onthoud dat je in de rol van een tolk niet een gesprekspartner in het gesprek bent. Wees onpartijdig. 

Het is niet de bedoeling dat je je eigen standpunt naar voren brengt of advies geeft. Ook niet 

wanneer één van de partijen hierom vraagt.  

2. Integriteit 

Je krijgt te maken met vertrouwelijke informatie en er wordt van je verwacht dat je dit privé houdt. 

Je rol is dat alles wat wordt gezegd, wordt overgebracht van de ene taal naar de andere taal zonder 

informatie weg te laten, te bewerken, te veranderen of toe te voegen en zonder dit te delen met 

derden. 

3. Leiding nemen  

Hoewel een tolk zich niet met een conversatie bemoeit en enkel gesproken tekst vertaalt, moet hij in 

sommige gesprekken even uit de rol van tolk stappen om uitleg te geven over culturele verschillen en 

misverstanden. 

4. Nauwkeurigheid 

Kennis van de juiste begrippen (bijvoorbeeld als het gaat om voorzieningen in de zorg- of 

hulpverlening) is belangrijk bij het overbrengen van informatie van de ene naar de andere taal. 

5. Pro-activiteit 

Wanneer het gesprek niet soepel verloopt, mag je als tolk ingrijpen wanneer je dit herkent. 

Bijvoorbeeld door te zeggen: "Uw gesprekspartner lijkt uw vraag niet te begrijpen. Kunt u alstublieft 

uw vraag anders formuleren?" 


